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Introduktion

Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera hinder för 

samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården. 

Myndigheten ska lämna förslag på hur samverkan mellan de 

båda systemen kan förbättras

Problembeskrivning

- Hur kan tandvårdens och hälso- och sjukvårdens 

processer knytas samman där det finns beröringspunkter?

- Hur kan hälso- och sjukvårdens och tandvårdens 

kunskaper om orsakssambandet mellan allmän hälsa och 

munhälsa öka? 



Avgränsningar

• Nuvarande finansiering och ansvarsfördelning ska ligga 

fast. Myndighetens förbättringsförslag ska ligga inom 

nuvarande formella ramar

• Myndigheten ska lämna kostnadsberäkningar på de förslag 

som lämnas

• Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet ska beaktas

• Arbetet bör i första hand fokusera på vuxentandvården 

eftersom det är där regeringen har identifierat att de största 

samverkansproblemen finns

• Synpunkter ska inhämtas från SKL och andra berörda 

intressenter

• Uppdraget ska delrapporteras till regeringen 15 januari 

2019 och slutrapporteras 31 oktober 2019 



Metod och genomförande

20xx-xx-xx

•Frågeställningar

• Vad finns det för hinder för samverkan mellan tandvård och hälso-

och sjukvård. Legala och andra?

• Hur kan tandvårdens och hälso- och sjukvårdens processer 

knytas samman där det finns relevanta beröringspunkter?

• Hur kan tandvårdens och hälso- och sjukvårdens kunskaper om 

orsakssambandet mellan allmän hälsa och munhälsa öka?

• Hur kan tandvården och hälso- och sjukvården inom respektive 

system bidra till förbättrad utredning och omhändertagande?



20xx-xx-xx

- Identifiering av problemområdet

Beröringspunkterna mellan tandvården och hälso- och sjukvården samt 

respektive systems processer identifieras. I detta ingår vårdkedjor, e-

tjänster och läkemedelsförskrivning

- Kartläggning av kunskapsläget

Strukturerad genomgång av litteratur och forskning inom området för 

att ge projektgruppen aktuell kunskap om kunskapsläget

- Kartläggning av befintliga styrdokument och riktlinjer

Sammanställning och analys av aktuella styrdokument och hur de 

behandlar samverkan mellan olika domäner (tandvård och hälso- och 

sjukvård) och olika huvudmän (landsting och kommuner)



Forts

20xx-xx-xx

- Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård 

och landsting/regioner respektive kommuner

- Undersökning av professionens, patienters och 

brukares erfarenheter av bristande samverkan

- Hälsoekonomisk analys för att identifiera möjliga 

vinster och kostnader med ökad samverkan

Myndigheten ska komma med förslag på hur samverkan kan 

förbättras och i samband med det redovisa kostnad för de 

föreslagna åtgärderna



Forts.

20xx-xx-xx

- Genomgång av legala aspekter på hinder för 

samverkan 

Kartläggning och analys av hinder för samverkan med 

utgångspunkt i att de styrs av olika regelverk (HSL och TL) 

samt att de har helt olika ersättningssystem

- Kartläggning av förutsättningar för förbättrat 

kunskapsläge vad gäller munhälsans koppling till 

allmän hälsa och vice versa

Hur ser förutsättningarna ut för att förbättra kunskapsläget i 

professionen. I denna del ingår bl a analys av utbildnings-

innehåll på grund- och fortbildningsnivå.  I denna del ingår 

också att ge förslag på hur denna kunskap kan spridas



20xx-xx-xx

Arbete under 2018

•Pågående arbete att ta fram enkäter och 

frågeformulär till landsting och regioner, kliniker 

samt lärosäten. 

•Sammanställning och analys av genomförd 

informationssökning

•Uppföljande intervjuer och hearings med 

profession, patienter och brukare

•Delrapport avrapporteras i januari 2019



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


